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Sökanden
Ålands Problemavfall Ab
Ödanböle
Jomala
Ärende
Ansökan avser tillstånd för en offentlig anläggning med mottagning
av återvinningsbart och farligt avfall där man bland annat kommer
att uppföra en container-ramp för sortering och uppsamling av
avfall, komprimera avfall samt behandla spillvatten från hantering
av oljeavfall. Verksamheten utförs på ett arrenderat område med
arealen ca 10000 m2 som utgör en del av fastigheten Myran Rnr
2:10 och fastigheten Karlskog Rnr 2:8 i Ödanböle by, Jomala.
Tillståndsplikt föreligger enligt 17 § landskapslag (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, samt 28b § landskapslag
(1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen.
Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beviljar tillstånd för mottagning, sortering, mellanlagring,
återvinning och viss behandling av vanligt avfall och farligt avfall vid
en offentlig anläggning på ett område med arealen ca 10000 m2,
vilken utgör en del av fastigheten Myran Rnr 2:10 och fastigheten
Karlskog Rnr 2:8 i Ödanböle by, Jomala. Därtill beviljas tillstånd för
transport av vanligt och farligt avfall på Åland.
Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.
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Giltighet
Detta tillstånd gäller tillsvidare.
Tillståndsinnehavaren ska lämna en ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 31.10.2022. Om ansökan om
revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden
förfaller tillståndet i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e i
miljöskyddslagen.
Ersättning
ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten
konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör
sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada
som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i
vattenlagen.
Miljökonsekvensbedömning
ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB,
i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en
MKB.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter
utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:
Allmänt
1. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för skada, men och annan
förlust av förmån som möjligen förorsakas av verksamheten.
Negativ miljöpåverkan vid verksamhet på anläggningen ska
undvikas, undanröjas eller begränsas genom att tillståndsinnehavaren vidtar rimliga åtgärder vid behov.
4 § miljöskyddslagen

2. Tillståndsinnehavaren ska utse en ansvarig person som har
den kunskap som krävs för att övervaka verksamhet vid
anläggningen så att detta miljötillstånd följs.
Tillståndsinnehavaren ska till ÅMHM meddela personens
namn och kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person
uppdatera uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen

3. Regelbunden skadedjursbekämpning ska utföras och dokument
över detta ska på begäran kunna uppvisas vid tillsyn.
24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen
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4. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå
utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal,
vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande
frifältsvärden:
• 55 dB L Aeq dagtid kl. 07-18 helgfri måndag till fredag
samt helgfri lördag
• 50 dB L Aeq kvällstid kl. 18-22 helgfri måndag till fredag
• 45 dB L Aeq övriga tider
24 § punkt a miljöskyddslagen

5. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera, utreda och
redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av
verksamheten. Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM
som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med
avvecklingen.
24 d § miljöskyddslagen

Avfallshanteringen
6. Totalt får högst 6 500 ton vanligt avfall per år och 1500 ton fast
farligt avfall mottas, sorteras och mellanlagras i verksamheten på
anläggningen i Ödanböle.
24 § 2 mom. miljöskyddslagen

7. Endast sådana avfallskategorieri som anges nedan får hanteras
men inte behandlas:
• Endast 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07 till 02 01 10
• 03, 04 hela kategorin
• 06, 07, 08, 09 hela kategorin
• 11, 12, 13 hela kategorin
• 15 hela kategorin
• 16 inte 16 04
• 17 inte 17 03 med undantaget 17 03 02, inte 17 05 med
undantaget 17 05 03 och 17 05 04 samt inte 17 06
• 18, 20 inte 20 01 08
Biologiskt nedbrytbart avfall såsom matavfall 20 01 08 och
biprodukter under hela kategori 02 får inte hanteras på området.
Inte heller kategori 01, 05, 10, 14 eller 19. Undantag enligt
villkor 9 får göras för avfall 17 05 03 eller 17 05 04 som
innehåller oljeföroreningar.
Ifall hantering av andra typer av avfall än de som specificerats i
listan över godkända avfallskategorier ovan planeras vid
anläggningen ska ÅMHM godkänna mottagning och hanteringen
av sådana tillkommande avfallskategorier innan avfallet får
mottas i verksamheten.
24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen
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8. Inom området får ingen deponering förekomma, endast
mellanlagring och hantering samt viss behandling av vanligt och
farligt avfall. Den totala lagringstiden av ett visst avfall får inte
överstiga 3 år före vidaretransport till slutmottagaren sker.
Ifall tillståndsinnehavaren innehar avfall som den slutliga
omhändertagaren av avfallet inte tar emot vid deponi eller annan
avfallsanläggning måste detta omedelbart anmälas till ÅMHM.
Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall
som inte tagits emot och vem som levererat samt innehar avfallet.
8f § renhållningslagen

9. På området får avfallstypen oljeförorenat och metallförorenat
vatten hanteras i en total mängd av 900 ton per år. Det oljehaltiga
vattnet och övrigt flytande oljeavfall får behandlas så att oljan
samlas upp i en uppsamlingsbehållare och oljevattnet behandlas i
ett processreningssystem innan det får släppas ut i en för
ändamålet särskild dagvattenbrunn med oljeavskiljning och
sedan avledas till lakvattenbassängen.
24 § punkt a miljöskyddslagen, 5 kap. 1 § vattenlagen, 28e § punkt 2, 3 och 5
renhållningslagen

10. Förorenad jord och liknande material i avfallskategorin 17 05 03
och 17 05 04, får mottas i en total mängd av 1000 ton per år.
Olje-, asfalt- och bensinförorenad jord får endast tillfälligt lagras
på anläggningen i tätt slutna containers som är övertäckta.
Tillståndsinnehavaren ska låta ta prov av materialet och
bestämma innehållet av föroreningar och dess halt samt avlägsna
materialet utan dröjsmål efter innehållsbestämning och beslut om
fortsatt hantering.
24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen

11. Avfall får inte förekomma på andra platser eller i andra kärl på
området än de som anvisas i situationsplan, om de inte tillfälligt
förvaras på området i lämpligt kärl med ÅMHM:s godkännande.
För området ska alltid finnas en aktuell situationsplan. Ifall
tillståndsinnehavaren utför ändringar, flyttar behållare eller
omstrukturerar ska en ny situationsplan lämnas till ÅMHM.
24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen

12. Området som enligt situationsplan utgör avfallshanteringsplats
med hårdgjord yta ska förses med lutning mot kontrollerat
lakvattendike med avrinning till oljeavskiljare och befintligt
lakvattensystem på fastigheten. Möjlighet till provtagning av
lakvattnet ska finnas och anläggningen ska ha ett egenkontrollprogram för kontroll av lakvattnets kvalitet. Slutna eller
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invallade områden med egen uppsamling av lakvatten omfattas
inte av krav på kontrollerad avrinning.
En plan för avrinningsområdet och tillgängliga uppsamlingsdiken ska upprättas. Planen ska även innehålla förslag till
lämpliga provtagningspunkter för bestämning av lakvattenkvaliteten. Planen lämnas till ÅMHM för godkännande senast
inom 1 år från detta besluts ikraftträdande.
24 punkt b § miljöskyddslagen, 5 kap. 1 § vattenlagen

13. Hantering av avfall får endast ske på iordningställd och
hårdgjord yta och i behållare avsedda för ändamålet. Farligt
avfall exklusive undantagen nedan, ska dessutom förvaras under
tak eller i behållare som är övertäckta om avfallet förvaras
utomhus alternativt ska avfallet förvaras inomhus på gjutna golv
utan avlopp eller i för ändamålet avsedd miljöcontainer.
•

Vitvaror som kylar och frysar m.fl. får förvaras utomhus
på en avgränsad yta utan tak.

•

Däck kan förvaras på en hårdgjord yta.

•

Impregnerat och behandlat trä får förvaras utomhus i tät
behållare utan tak.

•

Flytande oljehaltigt avfall får förvaras utomhus i för
ändamålet lämpliga behållare i en färdigställd invallning
på området. Invallningen ska rymma minst hälften av de
förvarade behållarnas volym + 10 % av deras
sammanlagda volym.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer
av farligt avfall inte blandas sinsemellan i syfte att erhålla
ändamålsenlig och miljömässigt säker avfallshantering.
Avfallsplatsen eller -behållaren ska skyltas/märkas med
tillräcklig information om avfallstyp.
24 § punkt b miljöskyddslagen, 8 § punkt b och c renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2
mom. vattenlagen

14. Kemikalier och kemikalieavfall ska förvaras i separata utrymmen
som ska ha tillräckliga skydd för att hindra spridning till
omgivningen vid normal hantering och olyckstillbud bl.a.
tillräckliga läckageskydd, skyddande ventilering, lås och sakna
avlopp så att spill vid olyckor omedelbart kan omhändertas.
Verksamhetens utsläpp till luft ska minimeras genom en väl
fungerande ventilation som vid behov förses med filterrening. En
plan över vilken teknik som används och tidpunkt när tekniken
är installerad ska lämnas till ÅMHM för godkännande senast
inom 1 år från detta besluts ikraftträdande.
24 § punkt b, 26 § 4 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 2, 3 renhållningslagen
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15. Anläggningen med tillhörande utrustning ska underhållas och
skötas kontinuerligt och tillståndsinnehavaren ska se till att
avfallskärl eller behållare sköts och hålls i användbart skick.
Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas.
Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage ska
finnas tillgängligt. Olyckor där avfall läcker ut i omgivningen
ska omedelbart rapporteras till ÅMHM. Om misstanke
uppkommer att omgivningen förorenas av lakvatten, ytavrinning
eller fast avfall från anläggningen ska ÅMHM underrättas samt
tillståndsinnehavaren vidta åtgärder för att avhjälpa
miljöföroreningen i samråd med ÅMHM.
24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 8a § och 28e punkt 2 renhållningslagen, 4 kap.
7-8 §§ vattenlagen

Egenkontroll och övervakning
16. Ett register ska föras över farligt avfall som hanteras vid
anläggningen samt över in- och utgående transporter av farligt
avfall. Följande uppgifter ska antecknas i registret:
•

Avfallets mängd och art enligt avfallskodeni

•

Avfallets ursprung (typ av hushålls- eller företagsavfall)
och destination (mottagare)

•
•

Transportmetod/transportör (namngiven transportör)
Behandlingsmetod och andra uppgifter som kan behövas
för övervakning av avfallets miljöfarlighet t ex olyckor
eller exceptionella händelser.

Registret ska sparas i 10 år och kunna visas för ÅMHM vid inspektion
samt en sammanställning lämnas vid behov för statistik.
26 § miljöskyddslagen, 28l § renhållningslagen

17. Personalen ska ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av
avfallet vid anläggningen och vilka åtgärder som ska vidtas vid
olyckshändelser.
7 § miljöskyddslagen

18. Lakvattnet som avrinner från området ska kontrolleras
regelbundet. För anläggning ska ett ändamålsenligt kontrollprogram upprättas och lämnas till ÅMHM för godkännande
senast inom 1 år från detta besluts ikraftträdande.
Lakvatten och annat vatten från områden där avfall och farligt
avfall förvaras ska genomgå rening i lakvattenbassängen om
halterna överstiger åtminstone följande gränsvärden:
Parameter
Gränsvärde
Aluminium
200 µg/l
Ammonium (grundvatten)
500 µg/l
Antimon
5 µg/l
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Arsenik
Barium
Bekämpningsmedel- enskilda
Bekämpningsmedel- totalt
Bensen
Bens (a) pyren
Bly
Bor
Bromat
Cyanid
1,2 dikloretan
Järn
Kadmium
Konduktivitet
Koppar
Klorfenoler – totalt
Klorid
Krom
Kvicksilver
Lösta/emulgerade kolväten
Opolära alifatiska kolväten
(mineralolja)
Magnesium

Mangan
Nickel
Nitrat ytvatten
Nitrat grundvatten
Nitrit ytvatten
Nitrit grundvatten
Polycykliska aromatiska kolväten
cancerogena PAH, ∑ av 5
föreningar
pH

Tetrakloreten, trikloren - totalt
TOC
Zink
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10 µg/l
1 mg/l
0,1 µg/l
0,5 µg/l
1,0 µg/l
0,01 µg/l
10 µg/l
1,0 mg/l
10 µg/l
50 µg/l
3,0 µg/l
200 µg/l
0,3 µg/l
5-50 mS/m
0,2 mg/l
10 µg/l
250 mg/l
50 µg/l
1,0 µg/l
0,1 mg/l
30 mg/l
50 µg/l
20 µg/l
50 mg/l
5 mg/l
0,1 mg/l
0,50 µg/l
0,1 µg/l
6-8
10 µg/l
< 20 mg/l
1,0 mg/l

Provtagning av vatten och sediment i omgärdande diken och
grundvatten inom området bör genomföras på ett tillräckligt
antal platser och analyseras för ovanstående parametrar med
jämna mellanrum. Därtill ska behövliga parametrar som
temperatur, alkalinitet, konduktivitet, syrehalt, totalfosfor,
totalkväve, CODMn, BOD7 och sulfat (ej i grundvatten) mätas i
vattenproverna samt grundvattennivån fastställas.
God laboratoriepraxis ska iakttas vid provtagningen och vattenproven ska vara representativa för verksamheten och/eller
tidsperioden. Prover ska analyseras i ett av myndigheterna
godkänt laboratorium.
4, 5 och 24a §§ miljöskyddslagen, 7 § vattenlagen
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19. Utgående från nuvarande bränsleförbrukning i verksamheten ska
•

beräknade årliga utsläpp av mängden kväveoxid (NOx),
oförbrända kolväterester (HC), kolmonoxid (CO),
koldioxid (CO2) och partiklar rapporteras årligen till
ÅMHM i enlighet med villkor 21.

•

åtgärder för att minska utsläpp till luft ska föreslås.

24 § punkt a miljöskyddslagen

20. Verksamhetens utsläpp till luft ska minimeras genom en väl
fungerande ventilation i anläggningens byggnader.
Ventilationsanläggningar ska kontrolleras genom ett
egenkontrollprogram. Verksamhetsutövaren ska upprätta
egenkontrollprogrammet och efterfölja det kontinuerligt och
även dokumentera särskilt viktiga moment. Programmet ska
åtminstone innehålla rutiner för:
•

byten av filter då sådana finns

•

rening av ventilationsutrustning och tillhörande rör

•

anteckning och åtgärder vid olyckstillbud

Dokumentation ska finnas tillgängligt i verksamheten och kunna
uppvisas för ÅMHM vid inspektion.
24 § punkt a miljöskyddslagen

21. En rapport för verksamheten ska årligen sammanställas och
lämnas till ÅMHM senast 31 mars varje år. De kontrolluppgifter
som ska ingå är:
•

specifikation över hanterad mängd avfall per år i enlighet
med villkoren i detta tillstånd

•

resultat av dagvattenprovtagningen

•

övriga kontrolluppgifter som framgår av detta tillstånd.

26 § 1 mom. miljöskyddslagen

Avfallstransporter
22. Tillståndsinnehavaren svarar för att transport av avfallet från
anläggningen sker till en godkänd avfallsmottagare. Mottagare
och transportörer, vilka för avfallet till mottagaren, ska inneha
beslut om miljötillstånd eller miljögranskning av ÅMHM eller
vara behöriga verksamhetsutövare enligt gällande lag.
2b §, 8f §, 28i § och 28n § renhållningslagen

23. Ett transportdokument med uppgifter om varje enskild transport
av farligt avfall ska upprättas och medfölja varje transport samt
en kopia av dokumentet lämnas till mottagaren.
Transportdokumentet ska innehålla följande uppgifter;
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i)

Namn på innehavaren, transportören och mottagaren av
det farliga avfallet samt deras kontaktuppgifter.

ii) Tidpunkten för transporten av det farliga avfallet samt
metoden för förpackning och transport av avfallet.
iii) Avfallsproducentens namn (om annan än innehavaren av
avfallet), kontaktuppgifter samt den verksamhet, ort/
kommun där det farliga avfallet har uppkommit eller, om
det är fråga om farligt avfall som uppkommit i hushåll eller
jämförbar verksamhet anges "farligt avfall från hushåll i
[kommun/ort]". [kommun/ort] ersätts med namnet på
kommunen eller orten där avfallet härstammar ifrån.
iv) Uppgift om mängd och avfallets form (fast, flytande, gas)
samt det farliga avfallets namn och avfallskod.
v) Det farliga avfallets huvudsakliga egenskaperii.
vi) Platsen där det farliga avfallet ska återvinnas eller
behandlas samt behandlingsmetod (återvinning,
energiåtervinning, deponering m.fl.).
vii) Försäkran om riktigheten av ovanstående uppgifter från
innehavaren av det farliga avfallet och mottagaren, genom
deras respektive underskrifter och datum.
8 § och 28e § punkt 6 renhållningslagen

24. Redovisning av farligt avfall ska ske genom påskrift på
emballaget. Emballaget ska förses med varningspåskrifter enligt
gällande bestämmelser.
Om avfallet förvaras i ursprungligt emballage och avfallets
sammansättning eller egenskaper inte väsentligt avviker från det
ämne avfallet huvudsakligen består av, kan de varningspåskrifter
som finns från tidigare på emballaget användas eller
kompletteras med utförligare uppgifter.
28e § punkt 3 renhållningslagen

i

Avfallskoden framgår av förteckningen över de vanligaste typerna av avfall och över
Problemavfall, se 2 § landskapsförordningen (2011:74) om renhållning.

ii

Avfallets olika egenskaper uppräknas i bilaga 4 i riksförordningen om avfall (FFS
1390/1993), vilken gäller på Åland med stöd av 1 § landskapsförordningen (2011:74) om
renhållning.
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Beslutsmotiveringar
Verksamheten och dess placering
Ålands Problemavfall Ab, nedan ÅPAB, avser att fortsätta sin
verksamhet vid anläggningen i Ödanböle, Jomala, istället för att
avveckla och flytta hela verksamheten till Hellesby, Hammarland.
Miljötillståndet avser verksamhet på del av Myran Rnr 2:10 och
fastigheten Karlskog Rnr 2:8 som ägs av Mariehamns stad och
arrenderas av Svinryggens deponi Ab som i sin tur arrenderar ut en del
av fastigheten till ÅPAB. Fastigheterna ingår inte i en detalj- eller
generalplan, men har en deponiplan från 1991. Eftersom avfallshantering pågått på området en längre tid både på stomfastigheten och
på ÅPAB:s del av området, tidigare även med hälsonämndens
godkännande, är platsen lämpad för verksamheten med beaktande av
sannolikheten för och omfattningen av den negativa miljöpåverkan
som verksamheten riskerar att leda till. Platsens förutsättning för
verksamhet i 6 § miljöskyddslagen uppfylls.
Processuella motiveringar
Verksamheten är tillståndspliktig då den omfattar avfallsverksamhet med återvinning i offentlig anläggning enligt bilaga 1
punkt 5 i landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, nedan
miljöskyddsförordningen, dvs. prövning för en anläggning som
omfattas av 28 b § landskapslag (1981:3) om renhållning, nedan
renhållningslagen.
Ett förfarande med gemensam behandling av ärenden med betydande
inverkan på varandra följer av 22 § förvaltningslagen (2008:9). ÅMHM
konstaterar att ÅPAB:s verksamhet är belägen i anslutning till
Svinryggens deponi Ab. Svinryggens deponi Ab har en pågående
avfallshantering och -deponering, vilket beaktats i avgörandet.
Svinryggens deponi Ab har gett ÅPAB möjlighet att upprätta ett
fungerande avrinningssystem genom att låta lakvatten avledas till
Svinryggens deponi Ab:s reningsanläggning på ett kontrollerat sätt.
Svinryggens deponi Ab:s verksamhet har en ansökan om ändrad
verksamhet anhängiggjord hos ÅMHM men avgörandet i sak för
Svinryggens deponi Ab har inte en direkt påverkan på innehållet i
ÅPAB:s miljötillstånd. Av 22 § förvaltningslagen framgår även att
gemensamt avgörande av ärenden inte behöver ske om det är onödigt
med hänsyn till ärendets art eller natur. ÅMHM konstaterar således att
det är ändamålsenligt att prövningsnämnden avgör ÅPAB:s
verksamhetsförutsättningar vid ett skilt beslutstillfälle för att inte
fördröja ärendet. I tillståndet har både synergieffekter enligt ÅPAB:s
avtal med Svinryggens deponi Ab och den totala miljöpåverkan på
området beaktats i beredningen av tillståndet.
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Allmänna innehållsmotiveringar
ÅMHM har gjort en tillåtlighetsbedömning av avfallsverksamheten
samt granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM
konstaterar att då tillståndsinnehavaren vid utförandet av verksamheten
iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till
sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § miljöskyddslagen.
ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då
verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 §
miljöskyddslagen.
Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat
tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt.
ÅMHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om
verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.
För att i enlighet med de allmänna bestämmelserna uppnå tillräckligt
miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs
tillståndsinnehavaren nödvändiga allmänna och specifika villkor om
miljöhänsyn bland annat genom att hålla en ansvarig person för
avfallsverksamheten, utföra regelbunden skadedjurs bekämpning,
begränsa ljudnivåer som stör omgivningen samt reglera avfallshanteringen, tillhandahålla situationsplan, ordna områdets lakvattenavrinning och -uppsamling och övervaka verksamheten på ett
kontrollerat och noggrant redovisat sätt. Villkoren föreskrivs i enlighet
med miljöskyddslagens 24 och 26 §§.
Detaljerade innehållsmotiveringar
Verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap om verksamhetens
miljöpåverkan och möjligheten att förebygga och begränsa negativ
miljöpåverkan enligt 4 § miljöskyddslagen. ÅPAB avser att begränsa
olägenhet i form av buller från verksamheterna genom att arbete
främst kommer att ske under vardagar kl. 07-18, vilket inte utgör
särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. ÅMHM reglerar
ljudnivåerna i villkor genom att ange högsta ekvivalenta ljudnivåer
utomhus vid olika verksamhetstider så att ändamålet med
verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots
begränsning av ljudnivån. Även om ÅPAB begränsar verksamhetstiderna har ÅMHM märkt att det i allmänhet uppstår tillfälliga behov
att utföra vissa tillhörande arbetsmoment, varvid ÅMHM reglerat
ljudnivån även för övriga tidpunkter på dygnet.
För verksamheten ska alltid finnas en situationsplan som är aktuell hos
ÅMHM och situationsplanen ska hållas uppdaterad för tillsynen.
Villkor om att hålla en aktuell situationsplan för avfallshanteringen
har stöd i 26 § miljöskyddslagen.
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Det innehåll som ett tillstånd för avfallsverksamhet ska ha framgår av
28e § punkt 1-7 i renhållningslagen. Avfall ska hanteras på hårdgjort
och beständigt underlag samt sorteras och hållas i lämpliga behållare
för att garantera en rationell och miljösäker hantering. Farligt avfall
ska dessutom hållas skilt från annat avfall och flytande former hållas i
täta behållare i invallat område eller övertäckt beroende av avfallstyp.
Vissa typer av farligt avfall undantas från krav på täta underlag och
övertäckning t.ex. vitvaror och däck. Hantering av avfall ska alltid ske
i enlighet med kravbestämmelserna i 8a-8f §§ renhållningslagen och
villkoren utfärdas med stöd av 24 § punkt b i miljöskyddslagen.
Förorening från hantering av avfall såsom läckage, spill och utsläpp
av ämnen ska begränsas av tilläckliga skyddsåtgärder så att
förorening av miljön undviks i enlighet med 5 § miljöskyddslagen
och 28e § 3 punkten renhållningslagen. All hantering av avfall ska
ske på ett sådant sätt att ändamålet med verksamheten nås med
minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att miljöhänsynen blir
oskälig i enlighet med bedömning av miljöskyddslagens 4 §.
Mängd och typ av avfall har fastställts i beslutet enligt 28e § punkt 1
i renhållningslagen. Avfallskategorierna baserar sig på ansökan med
undantag av avfallskategorin för vissa uppgrävda förorenade massor
med avfallskod 17 03 samt 17 05 05 till 17 05 08. De undantagna
avfallskategorierna utgör bl.a. tjärasfaltmassor och muddermassor
eftersom ÅPAB:s anläggning inte är anpassad för hantering av dessa
specifika avfall avseende de tekniska kraven på sluten hantering med
egen separat lakvattenuppsamling och särskild behandling. Inte
heller är det ändamålsenligt att ÅPAB hanterar asbest på området då
deponering kan ske direkt på Svinryggens deponi Ab eftersom
avfallets hälsovådlighet kräver att få mellanhänder involveras och
avfallet hålls tätt från den auktoriserade avlämnaren till det slutliga
omhändertagandet. Ansökan omfattar inte heller kategorier som
sprängämnen eller avfall från mineralbrytning mm.
Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är tillståndsinnehavaren skyldig att
iaktta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga
eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. Enligt 4 kap. 8 §
vattenlagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen
förbjudet. ÅMHM finner att dagvatten ska uppsamlas och
kontrollerat avledas från ytor där avfall hanteras i syfte att uppsamla
det lakvatten som kan vara påverkat av verksamheten. Kontroll av
lakvatten ska ske och vatten som avleds vidare ut i recipient ska
underskrida de fastställda gränsvärdena. Om halter av ämnen i
lakvatten överstiger gränsvärdena ska de avledas till lakvattenbassängen på ett sådant sätt att de inte stör den pågående
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reningsprocessen i bassängen. ÅMHM har ålagt ÅPAB att inom viss
tid lämna ett förslag till kontrollprogram med provtagningsplatser till
myndigheten för godkännande med stöd av 26 § 4 mom.
miljöskyddslagen.
Hantering av förbrukade kemikalier eller kemikalieavfall är
förknippat med både hälso- och miljörisker. ÅMHM ställer krav på
att dessa förvaras i särskilda och väl ventilerade utrymmen som
saknar avlopp för att hindra spridning av farliga utsläpp till
omgivningen. Ventilationen ska underhållas kontinuerligt varför
underhållet behöver ingå i en egenkontrollplan. Tekniken för
ventilationen i befintliga lokaler är undermåliga för ändamålet varvid
ÅMHM även ålägger ÅPAB att lämna en plan över förbättrade
tekniska lösningar som motsvarar anläggningens behov. Förbud och
begränsning av utsläpp regleras genom 24 § punkt a miljöskyddslagen och planer i 26 § 4 mom. samma lag. Övriga belastande
utsläpp från verksamhet utgör VOC från bränsleförbrukningen. I
syfte att minska verksamhetens totala miljöbelastning ska
luftutsläppet övervakas genom att ÅPAB beräknar och rapporterar
de årliga utsläppen samt vidtar åtgärder för att minska dessa då det är
möjligt, med stöd av 24 § punkt e i miljöskyddslagen.
För den egna övervakningen och kontrollen ställs krav på att
verksamhetsutövaren ska hålla ett register över avfallet med stöd av
28l § renhållningslagen. ÅMHM har även ålagt ÅPAB att lägga fram
planer för egenkontroll till tillsynsmyndigheten för godkännande
samt fastställt att delar av egenkontrollen ska rapporteras till
myndigheten årligen.
Avfallstransporter
I beslutet har villkor för transportverksamhet ställts med stöd av 26 §
miljöskyddslagen. Villkor 23 om att tillhandahålla transportdokument vid transporter krävs för att möjliggöra egenkontroll och
redovisning av avfall. Transportdokument med avfallsinnehavarens
försäkran ska överlämnas till den mottagande avfallsanläggningen
som har en skyldighet att förvara informationen från transportdokument i minst 10 års tid i enlighet med 28l § i renhållningslagen.
Villkor 24 om redovisning av farligt avfall med varningspåskrifter
och fraser om fara och säkerhetsåtgärder ställs med stöd av
bestämmelserna 8a § och 8d § i renhållningslagen i syfte att
verksamhetsutövaren ska kunna kontrollera den egna verksamheten
så att sammanblandning inte sker i strid med förbudet i lag.
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Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift för tillstånd i enlighet med 14 § i
Ålands landskapsregerings beslut (2012:6) om taxa för ÅMHM.
Mindre anläggning för återanvändning/återvinning av
fast avfall
Annonskostnad, ingen delgivning i tidningen
Totalt, €

5980,00
00,00
5980,00

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Ärendehantering
Situationsplan
Principen för processhantering av oljeförorenat vatten
Besvärsanvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör

Bilaga 1

ÄRENDEHANTERING
Ansökan och beredning
Ålands Problemavfall Ab, ÅPAB, har den 15 november 2010 lämnat
ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Ödanböle, Jomala. Ärendet har
kompletterats 23.11.2010, 15.11 och 17.11 samt 29.11.2011 och slutligen
15.03.2012. Vid samråd om tillståndsvillkor lämnades även en beskrivning
över hanteringen av smittskyddsfarligt avfall 09.10.2012. ÅMHM utför
kontinuerlig tillsyn vid anläggningen sedan år 2004.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 27 augusti - 20 september 2012 på
ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också till sakägare enligt
lantmäteriförteckning. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt
att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
Utlåtanden/möjlighet till inflytande
ÅMHM har begärt utlåtande av Jomala kommun avseende anläggningens
placering.
Bemötande
ÅMHM har hört ÅPAB avseende utlåtandet från Jomala kommun med
ÅPAB har avstått från att lämna genmäle. Övriga sådana handlingar som
föranleder bemötande har inte inkommit i ärendet.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under
denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även
tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen
framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands
förvaltningsdomstol.

